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 „mindenkor hálaadással” – igen,

Hálaadó napok

tudom,
hogy
van
mit
megköszönnöm, végül is tudom
ezzel kezdeni most az imámat.
 „tárjátok fel kéréseiteket Isten
előtt” – szóval nem szégyen, ha
foglalkoztat mindenféle dolog, ha
vágyódom és kérek? Végül is fel
vagyok szólítva arra, hogy azt
mondjam el Istennek, ami bennem
van.
 „És Isten békessége,
mely minden értelmet
meghalad” – ó, és most
jön Isten válasza, amit
már úgy vártam. Ez
nem az, hogy mindent
megtesz, amit kértem?
Úgy látom, a válasz az,
hogy békességet ad,
átvette kéréseimet, én
elmondtam,
s
így
elengedhetem azokat.
 „meg
fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban” – tehát az
aggódó-vágyakozó lelkem Isten
kezébe tettem, ehelyett kaptam
egy Krisztusra tekintő, „őrzött”
lelkületet, állapotot. Ő kerül a
fókuszba, ő válik újra lényegessé,
hálám örök forrásává. És ha újra
összegyűlik bennem aggódás,
kérdések, vágyak? Megint jöhetek
hozzá, s megint megajándékoz
békességével, a hálával.

Pirossal bejegyzett dátum a
naptárban, napsütéses vasárnap, szép
ruhába öltözött emberek, gyönyörűen
feldíszített oltár, virágcsokrok, örömteli
szolgálatok, bátorító igehirdetés. Ez jut
eszünkbe hálaadó napról. A napról, mely
egyszer van az évben. De hogy néznek ki
azok a hálaadó napok, melyek a
mindennapi életben jelennek
meg,
támaszkodva
a
felszólításra:
„Mindenkor
örüljetek,
szüntelenül
imádkozzatok,
mindenért
hálát adjatok, mert ez az Isten
akarata Jézus Krisztus által a
ti javatokra”
(1Thessz 5, 16-18)
„Mondani könnyű –
reagálna talán valaki –, de
hogyan tegyem meg ezt a
mindennapi életemben, amikor
egész más gondolatok, érzések
kavarják fel sokszor a lelkemet?” Van
egy ige, mely vezérfonalként segít abban,
hogy végigmenjünk ezen a lelki úton,
átváltozáson. Ez pedig a Filippi 4, 6-7.
Nézzük csak!
 „Semmiért se aggódjatok” – ó, ezt
is könnyű mondani. Mindenért
meg semmiért, nagy szavak ezek,
hogyan lehetnék képes rá?
 „hanem
imádságban
és
könyörgésben” – szóval van
„hanem”, van másik út, melyet
elkezdhetek most azonnal.

Boros Dávid
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A Hála Látása

kapnak.
Mivel
soha
semmilyen
szolgálatot nem vállalnak, büszkén
tekinthetnek önmagukra, hogy ők nem is
hibáztathatók semmiért. Eljárogatnak a
gyülekezetbe, de a kritikát leszámítva
egyéb másban nemigen lehet rájuk
számítani.
Hogy honnan ered ez a
kegyesség, és mért olyan népszerű?
Amerikásodó
világunkban
a
gyülekezeten belül és azon kívül is a
kényelemszeretet
a
legnépszerűbb
életmód. A gyülekezetekben is a
szolgáltatások igénybevétele, a „fizetek
inkább, de azért minőséget igénylek” lelkülete. A kapott „szolgáltatások”
rangsorolása: szuper, átlagos, bóvli szemlélete úgy hatja át gyülekezeteinket
is, hogy tudatában sem vagyunk, hogy
mi történik velünk.
Egyik diák a dolgozatában
szemléletesen fogalmazta meg egy
amerikai alapítású gyülekezetről: ez egy
„gyorsfogyasztású
gyülekezet”.
Történetesen éppen két gyorsétterem
között található Pesten. Valaki beül, ha
tetszik neki, marad, ha nem tetszik, két
csápolós ének között nyugodtan
kimehet. Aztán ha úgy látja - egy sör
vagy egy kávé után - akár vissza is
térhet.
Hol van ez az apostolok és egyházatyák,
a mártírok keresztyénségéhez képest?
Ignatius a második században Antiochia
gyülekezetének püspöke volt. Amikor
kivégzésre vitték - pedig elkerülhette
volna -, ő azt mondta: „önként halok
meg Krisztusért, Isten gabonája vagyok,
akit a vadállatok fogai őrölnek majd
meg. Imádkozok azért, hogy Krisztus
tiszta kenyerének bizonyuljak.” Ha
megátkozta volna Krisztust, jelentős
hivatalt kapott volna cserébe, de ő azt
mondta: „nyolcvan év óta szolgálom
Krisztust és nekem soha semmi rosszat

A hála áldás annak, aki kapja
De annak is, aki mindig adni kész
Akár körül, akár az égre néz.
A hálának tudja, hogy van alapja.
Családunkon belül is mennyi
ok van a hálára!
Ki tartozik, kinek?
Lehetne számolgatni, de minek,
A sok előleg megszámlálhatatlan.
A hálátlan azt látja, mi
hiányzik, a hálás mindig
azt amije van, S hogy
földi kincs gyűjtése hasztalan.
Ezért boldog. S boldogtalan a
másik.
Gyógyuljon hát szemünk látása
Hisz boldogságunk eszköze a Hála!
Balogh Miklós

☼
A „light”-os kegyesség
terjedése és kiszolgálása
Az egyik barátom többször
dicsekedett vele, hogy soha egyetlen
fogadalmát meg nem szegte. Igaz, ez neki
nem volt nehéz, mert soha egyetlen
fogadalmat sem tett. Sőt még a
bemerítkezésének is - számára - inkább
népünnepély jellege volt, mint elkötelező.
Attól meg végképp tartózkodott, hogy
olyan helyre menjen, vagy olyan
szituációba kerüljön, ahol valamilyen
elköteleződésbe
keveredhetne.
Sőt
megvolt a véleménye a „túlbuzgókról”.
Ezt ő józanságaként értékelte.
Egyre szaporodnak az ilyen
keresztyének. Oda mennek, ahol többet
2
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nem tett, de minden jót tőle kaptam,
hogyan átkozhatnám meg?” Kortársa volt
Jusztinusz vértanú vagy a szmirnai
Polikárpusz, aki még ismerte János
apostolt. Ők is, mint sokan mások,
életüket adták Krisztusért. Akkor most
melyik az igazi keresztyénség? A light-os
vagy az utóbbiak?
Ma minket senki se bánt. Amióta
hazánkban véget ért a marxista ateista
politikai nyomás, a keresztyénség inkább
megbecsült állapotban találja magát.
Ugyanolyan jogaink vannak, mint bárki
másnak. Ugyanúgy élünk, mint bárki
más. Lassan a gondolkodásunk és az
értékrendünk
is
hasonlít
a
környezetünkéhez. Ma az eléggé fel nem
ismert ördögi taktika éppen az
elkényelmesedés, az elvilágiasodás. Az
egyház hosszú története során nem
először.
Szempontunkból az a fontos,
hogy mit kezdünk ezzel a hazánkban is
hódító
kegyességi
irányzattal?
Kiszolgáljuk? Ellenállunk? Ha meg
akarjuk vitatni azokkal az atyafiakkal,
akiket ez a light-os kegyesség már
hatalmába kerített, legtöbbször kitérnek
előle, vagy rámutatnak valamelyik
túlbuzgó túlkapásaira. Ők nem akarnak
olyanok lenni.
Igaz, hogy van „gőzhenger”
keresztyén is, aki megpróbálja útját állni,
az ilyen azt eltapossa. Erőből elöljáró
vagy presbiter a gyülekezetben. Van
siránkozó keresztyén is, az ilyet mindenki
sajnálja és kerüli. Van szervezkedő
keresztyén,
ujjal
mutogató,
bibliaversekkel csípőből tüzelő, szakadást
okozó, ugrabugráló és még ki tudja
hányfélék vagyunk mi keresztyének!
Semmit nem változott a világ Pál apostol
óta (1Kor 4:13).
Azonban nem könnyű ezzel a
lágyszárú kegyességgel boldogulni.

Magam úgy tapasztaltam, hogy ha nem
tudom, hogy mit tegyek velük,
legokosabb, ha hűségesen Istenre néző
lelkiismerettel teszem a magam dolgát
feléjük is. Nem azért, hogy példa legyek
számukra, mert ez azonnal egyfajta pózt
jelentene,
kísértést
nekem
a
megjátszásra, nekik, hogy átlássanak
rajta. Ugyanakkor tudom, hogy a jó
példa lehet ragadós is. Aztán ha
bekövetkezik az ilyen testvér életében
valami tragédia, azonnal tud változni, de
sok esetben csak akkor.
Azonban ne ítélkezzünk. Hogy
tisztán kell látnunk, az számunkra
létkérdés. Hogy ezt a kegyességet nem
szabad kiszolgálni, az viszont nem
kérdés.
Az
adott
korszellemet
megváltoztatni
túl
nagy
feladat
bármelyikünknek. Ez Isten dolga.
Tudjuk, hogy az utolsó időkben sokféle
kétes lelki irány keletkezik. Alighanem
ez az egyik legveszélyesebb. Az Ige azt
tanítja, hogy aki mindvégig kitart, csak
az üdvözül (Mt 24:13).
Hegyi András

Akkor jön el
Ha fájni kezd majd, ami vagy,
és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre,
hogy sosem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian
3
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felderíteni a környéket. Bejártuk a
szentbékkállai és kővágóörsi kőtengert,
megkóstoltuk a kékkúti forrásvizet,
felfedeztük a mindszentkállai titkos erdei
lépcsőt és a révfülöpi templomromot,
megmozdítottuk az Ingó követ és
többször csobbantunk a Balatonban a
zánkai strandnál.
A hét folyamán több alkalommal
kiscsoportos beszélgetésekre került sor,
melyek témája "Wellness", azaz "Jóllétünk"
volt:
testünk,
lelkünk,
kapcsolataink és életmódunk volt
beszélgetéseink középpontjában.
Azt esték folyamán Boros Dávid
lelkipásztorunk Jakab levele alapján
tanított minket. Nagy erőforrást jelentett
a héten lelkipásztorunk és családjának
ösztönző és aktív jelenléte, hálás vagyok
a
személyes
beszélgetésekért,
megnyílásokért,
az
egymás
felé
megnyilvánuló nyitottságért.
A hét utolsó estéjét egy közeli
magaslaton, a Hegyestűnél töltöttük,
ahol
napnyugtáig
énekeltünk,
imádkoztunk és igei üzenetet kaptunk.

vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima,
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha bűnné lesz a bűn,
s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserűn,
nem alkudva testtel és vérrel,
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
s döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a VÉR,
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha jobban érdekel,
kik ők, akik vetnek, aratnak,
s közéjük állasz és nem leszel
többé oly fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt,
amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit,
akkor jön el az ébredés itt.
Füle Lajos

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Ifitábor, 2016
Hálás vagyok a résztvevő régi és új
ifisekért, a nyitott és befogadó
közösségért, az elkötelezett szolgálókért
és gyülekezetünk támogatásáért, hogy
imádságban és anyagilag stabil hátteret
biztosítottak táborunknak.

Különleges nyári táborunk volt az idén:
új helyszínen, a Balaton felvidéken,
Köveskálon töltöttünk el egy hetet: a
változékony
időjárásban
is
volt
lehetőségünk biciklire pattanni és két
keréken, ill. négy keréken autóval
4

2016. október

TESTVÉREK

Imádkozzunk tovább a fiatalokért,
hogy
épüljön
közösségünk,
ahol
mindenki megtalálhatja a helyét és
barátait, és hogy Isten érintéseire
elköteleződéssel
és
önátadással
válaszoljunk. Szükségünk van mennyei
csodákra: amikor alvók felébrednek,
amikor kétségek után megnyugvás
érkezik, vagy amikor Isten hatalmáról
nem csupán beszélgetünk, hanem átéljük
azt.

tanulmányait elvégezte /Fodor János
lelkipásztor fia, aki egy héttel előbb
költözött 91. éves korában a mennyei
hazába/
Ézs
57:15.
szerint:
„Magasságban és szentségben lakom,
de a megtörttel és alázatos lelkűvel is.”
Egyik testvér így jellemezte szolgálatát:
„folyik belőle az evangélium”.
Délben nagyon finom gulyásleves
és süteménnyel terített asztal mellett
fogyasztottuk el az ebédet, amit a helyi
gyülekezet készített.
Kora délután, 2 órakor kezdődött
ismét a hálaadó istentisztelet. Már az
ebédre megérkezett a gyülekezet
jelenlegi ügyintéző lelkipásztora, Vasadi
Teodor testvér a családjával. Hangzott
ajkáról a buzdító ige: Pál levele a
Filippiekhez 4:4-7 alapján: „Örüljetek
az Úrban mindenkor!” Vajon lehet-e
mindig örülni és hálát adni a hívő
embernek? – hangzott a kérdés. Erre volt
egy felelet vers formájában, „Adj hálát a
rosszért!” címmel. Színesítette még a
szolgálati sort a helyi és vendég
testvérek szolgálata bizonyságtételekkel
és nagyon aktuális versekkel, valamint
hálaadó énekekkel.
Végezetül szintén egy versből
idézek részletet, „Előtted egy nyitott
ajtó” címmel /Jel 3:8/: „Valóban hálát
adjak Istennek, hogy éppen engem
választott ki és milliók élnek még
sötétségben?
Imádkozzam
akkor:
Köszönöm
Istenem,
hogy
a
kiválasztottakhoz
tartozom!?”
„Gyermekem, nem azért választottalak,
hogy ezáltal itt és az örökkévalóságban
nyugalomban és biztonságban érezd

Liptai Gábor

♫
A hálaadás napja Faddon
Gyülekezetünkből néhányan –
szept. 25-én, vasárnap reggel – egy kis
létszámú, de lelkes gyülekezetbe
indultunk a Tolna megyei Faddra. Korai
érkezésünk időt hagyott arra, hogy a helyi
és a körzetből jövő testvérekkel
üdvözöljük egymást. Számomra nagy
meglepetést és örömet okozott, hogy a
kiskorú gyermektől kezdve a felnőttig
kézfogáskor bemutatkoztak és „az Úr
áldjon meg!”
köszöntés hangzott
elsőként az imaház udvarán.
Az imaóra igéje a 8. Zsoltár 4-10.
versei alapján hangzott Erdélyi Sándor
testvér tolmácsolásában: „Ha látom az
eget, kezed alkotását,… és az emberfia,
hogy gondod van rá?” Már a délelőtt
folyamán a gyülekezet a vendégekkel
együtt énekelt Oláh Gábor testvér
vezetésével két karéneket 4 szólamban.
Az igehirdetés szolgálatát Fodor Péter
testvértől hallgattuk, aki teológiai
5
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magad, sőt inkább munkatársamnak
választottalak! Ha te az én szeretetemről
bizonyságot teszel embertársaid előtt,
megérzik
az
én
jelenlétemet,
sötétségükben világosság ragyog fel és
veled együtt hálát adnak, magasztalnak és
szolgálnak nekem. Előtted – egy nyitott
ajtó”!

látás, megkopik a figyelem, emlékezet,
gondolkodás. És mi marad az embernek?
Marad az idő, mely KEGYELMI IDŐ,
hogy a "jobb részt, az egy szükséges
dolgot" választhassa. Több, mint hatvan
éve választottam, de még sok
fogyatkozás van bennem... Igyekszem
figyelni az Úr szavaira, hogy formáljon,
alakítson tetszése szerint, s engedelmes
legyek neki. „Mert aki Isten akaratát
cselekszi, az megmarad örökké.” (I Jn
2,17)

Szabó Mária

Almádiné Tóth Kató

A JOBB RÉSZ
Aktív koromban az volt a hivatásom,
hogy kisgyermekeket neveljek. Ebből
adódóan sokat meséltem nekik. Egy
alkalommal a Vakond nadrágja című
mesére került sor. A vakond szerzett egy
sok-zsebes nadrágot, és örömmel rakta
kis játékait a zsebekbe: a piros kis autót,
meg a kéket, a labdát, a babát, stb. Mikor
az összes játék a zsebekbe került, a két
éves Bandika megszólalt: zsebkendője
nincs neki? Az a kicsi gyerek már tudta,
hogy a zsebkendő szükséges dolog.
Erről az Úr Jézus szava jutott
eszembe, mikor azt mondta: „Egy a
szükséges dolog...” Mártának mondta:
Márta, sokra igyekezel, szorgalmas
vagy, de egy a szükséges dolog: Mária a
jobb részt választotta, mely el nem
vétetik
tőle.
(Lukács
41,42)
Elgondolkodtam azon, hogy mennyi
minden "elvétetik" az embertől élete
során. Érik anyagi veszteségek, elvétetik
a fiatalság, a kellemes külső, elvétetik
erő, ügyesség, egészség, gyengül a hallás,

ERŐT KÉREK…
A fegyelmezettséghez és a
mértéktartáshoz,
hogy ne csak átfussak az életen,
de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és
magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy
az életben mindennek simán kell
mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan
felismeréssel,
hogy a nehézségek, kudarcok,
sikertelenségek,
visszaesések az élet magától adódó
ráadásai,
amelyek révén növekedünk és
érlelődünk!
6
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legkisebb kellemetlenség már teljesen
kiborította, és a boldogság pillanatok
alatt
változott
csalódássá
és
kétségbeeséssé.
Egy
idő
múlva
belefáradt
önmagába és az életbe, s kivezető utat
keresett. Hívatta a királyságában élő
bölcset. Amikor az megérkezett, így
szólt hozzá:
- Olyan akarok lenni, mint te. Tudsz-e
adni valamit, ami az életembe
kiegyensúlyozottságot, nyugalmat és
bölcsességet hozna? Bármennyit is kérsz
érte, megfizetem.
A bölcs így felelt: - Talán tudnék rajtad
segíteni, de annak az ára oly hatalmas,
hogy az egész királyságod sem lenne
elég a megfizetésére. Ezért hát
ajándékként adom, feltéve, hogy aztán
becsben tartod.
A király biztosította efelől, mire a bölcs
távozott.
Néhány hét múlva visszatért, és
átnyújtott a királynak egy díszes,
faragott ládát. A király kinyitotta, s talált
benne egy egyszerű aranygyűrűt. A
gyűrűbe néhány betűt véstek, mely így
szólt: „Ez is el fog múlni.”
- Mit jelent ez? - kérdezte a király.
A bölcs így felelt: - Mindig legyen rajtad
e gyűrű! Bármi is történjen, mielőtt azt
jónak, vagy rossznak neveznéd, érintsd
meg a gyűrűt és olvasd el a rajta lévő
szavakat! Így mostantól békességben
élsz majd.
Az igazi szabadság és a
megvilágosodott élet három oldala:
kerülni az ellenállást, az ítélkezést és a
ragaszkodást.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága és
szeretete
az igazság kimondásához!
Antonie de SaintExupéry

Innen – onnan

A LELKIISMERET HANGJA
A közeli parkban sokan voltak.
Péter és Andrea együtt játszottak. A
kisfiúnak színes üveggömbökből álló
gyűjteménye volt, a kislánynak pedig pár
finom
csokoládékocka
volt
becsomagolva, amit otthonról hozott.
A kis legény üzletet ajánlott a
lánynak mondván, hogy odaadja az
összes üveggömbjét, cserébe a csokiért. A
lány belement a vásárba. A fiú viszont
még ezt megelőzően kiválasztotta a
legszebb és legnagyobb üveggömböt, és
elrejtette a zsebében. A lány viszont az
összes csokiját odaadta. Aznap este a
kislány nyugodtan hajtotta álomra fejét, a
kis srác viszont nem tudott aludni, mert
folyamatosan azon járt az esze, hogy
vajon a lány is elrejtett pár
csokoládékockát magának, ahogyan ő járt
el a legszebb üveggömbjével?
A történet tanulsága: ha nem adsz
mindent bele egy kapcsolatba, akkor
mindig is kételkedni fogsz a másik
félben, hogy ő vajon mindenét neked
adta-e? És ez nem csak a szerelmi
kapcsolatokra igaz, hanem a családi,
rokoni és munkaviszonyokra is.
Közreadta H.A.

☼

Közreadta: H.A

EL FOG MÚLNI
Gondolatok

Egy közel keleti országban élt egy
király, aki folyton a boldogság és a
csüggedtség állapota között hullámzott. A

➢ A HIT nem józan megfontolás,
vagy
logikus
gondolkodás
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kérdése, hanem azon múlik,
hogyan éli az életét az ember.
(O.Pamuk)
A megbocsátás nem függ a másik
személyétől. Ez egy döntés, amit te
hozol.
Nem azok a legfontosabb emberek,
akik
jelenlétét
mindig
észrevesszük,
hanem
kiknek
hiányát nagyon is megérezzük!
Új név új kezdet kezdődik el az
életedben, ha találkozol Istennel.
(Petrovics Mariann)
„Az Istenfélőkben gyönyörködik
az Úr, azokban, akik az Ő
szeretetében bíznak.” (Zsid 11:6)
A vesztes utolsó mentsvára az
ellenfél megalázása.
A
bosszú
gyerekeknek
és
érzelmileg
visszamaradottaknak
való.
(Franz Herbert)
A betű a kulcsa a szellemi
kincstárnak.
(Gárdonyi Géza)
Csak az marad magára, akinek
nincs kit szeretni. (Bihari Klára)
Azoknak, akik képtelenek a
szeretetre, semmi sem fáj igazán.
(Francois Mauirac)
A jó szándékú embereknek nincs
szükségük
törvényekre,
hogy
felelőséggel cselekedjenek az
életükben. A többiek pedig mindig
meg fogják találni a módját, hogy
megkerüljék a törvényt. (Platón)

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje
Gálffy Imre
Hetzke József
Huszta Tiborné
Kántor Ida
Kántor Imréné
Kiss Tamara
Nagy Sándor
Puskás Zoltánné
Ráduly Emil és neje

Rumbold Gyula
Sebők Györgyné
Stubnya Tiborné
Szabó László
Szalay Mihályné
Szikszai Lajosné
Szűcs Borbála
Tóth Imréné
Vida Sándorné

„Az én erőm hatására eltávoznak tőled a
betegségek.” (ApCsel 19,12)
„Menj, a hited meggyógyított.”
(Márk 10:52)
Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a testilelki betegekért ne feledkezzenek meg
imádkozni! Jézus Krisztus az orvosok Orvosa
meghallgatja a hitbő fakadó imákat.
Betegeink címe, telefonszáma Boros Dávid
lelkipásztornál és Huszta Tiborné testvérnőnél
megtalálható.

Gyülekezeti programok
október. 1. BIOLK
október. 7-9. Családos hétvége Piliscsabán
október. 13. Nyugdíjas Klub, kiskőrösi
szeretetházba látogatunk el
október.16. du. nincs összejövetel
október.16. 15:00 Törökbálinti Olajág
Idősotthonban istentisztelet
október 30. Hálaadó istentisztelet
József Utcai Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
www.jubi.hu

Gyerekszáj
Valter unokám még nem volt két éves, amikor
egy téli napon a játszótérről hazafelé menet
a zsúfolt 9-es buszon utaztunk. Ő a
babakocsijában ült, én mellette álltam.
Láttam, hogy piros a keze, biztosan fázik.
Ezért aztán mondom neki: - Valtus, add
ide a kis kezed, megmelegítem! Mire ő
megkérdezte: - Betesszük a "mikjóba"??
Bukovszkiné Viola

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
de. 9:00 imaóra,
de.10:00 istentisztelet
du. 17:00 istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra
19:00 énekóra
Mindenkit szeretettel várunk!
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